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La Fundació Finestrelles ha
superat el primer embat de
la pandèmia sense contagis

La Penya Esplugues d’Alfredo
García torna a la Segona
Divisió B de futbol sala
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Polèmica pels acomiadaments
al servei juvenil d’Esplugues
CCOO acusa l’Ajuntament de tancar-lo per estalviar costos i el govern diu que seguirà obert a la tardor pàg 8

Reforç al Broggi
Salut construirà un espai annex a l’hospital per tenir més places pàg 10
SANT JUST pàg 11
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COMERÇ pàg 10

L’Ajuntament anul·la
la Festa Major per
l’augment de contagis

L’empresa Frigicoll se
suma a un clúster contra
els contagis de Covid

Sant Joan farà mediació
per evitar desnonaments
de comerciants
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Les activitats com els tallers ocupacionals i tots els usuaris i usuàries s’han hagut d’adaptar a les normatives per prevenir els contagis. Fotos: Fundació Finestrelles

Capacitats contra el virus
» La Fundació Finestrelles ha aconseguit passar el primer embat de la pandèmia sense cap contagi
» El tancament del taller ocupacional ha complicat la tasca de suport a les famílies dels usuaris
Pau Massip Martori
ESPLUGUES
La pandèmia provocada pel coronavirus ha suposat un gran
trasbals per a tothom. D’un dia
per l’altre, tots hem hagut d’aprendre a anar amb mascareta a
tot arreu, a teletreballar o a no poder sortir de casa durant setmanes per evitar els contagis. Això és
el mateix que han hagut d’aprendre els usuaris i les usuàries
de la Fundació Finestrelles, un
centre d’Esplugues que fa més de
quatre dècades que es dedica a
ajudar persones amb discapacitat intel·lectual.
La gerent del centre, Marisa
Sánchez, explica a Línia Tres
que “el confinament ha estat un
cop dur” per a les persones que

viuen a la residència de la fundació, ja que “els agrada sortir”.
Però, a la vegada, reconeix que
“són molt adaptables” i que ja
“han entès millor que nosaltres”
tots els canvis que suposa viure en
una situació de pandèmia.
ENYORANT LES VISITES
Des de l’inici del confinament, els
professionals de la Fundació Finestrelles han treballat perquè el
dia a dia per als residents “fos el
més similar possible” a la seva rutina habitual. De fet, els monitors
van muntar un bar perquè així les
persones que viuen al centre no
trobessin a faltar les sortides que
acostumen a fer.
Una altra de les coses que
també han enyorat molt han estat les visites. Sánchez explica que
és “el que més han trobat a faltar”
i afegeix que les videotrucades no

són la millor solució per a les persones amb discapacitat intel·lectual. La gerent del centre diu
que per a ells és més difícil comprendre com funcionen.
La comunicació és un altre
dels elements que s’ha complicat
amb la Covid, ja que aquest
col·lectiu és molt expressiu i necessita veure la cara de la persona amb qui parla per comprendre
les expressions. Per això, la mascareta s’ha convertit en una altra
barrera que cal superar.
MAL CLASSIFICATS
En aquest sentit, Marisa Sánchez denuncia que, en un primer
moment, les autoritats van col·locar la Fundació Finestrelles i la
resta de centres que treballen
amb persones amb discapacitat
intel·lectual al mateix sac que
les residències de gent gran.

Sánchez considera que això és
injust, ja que ells no treballen
amb persones de la tercera edat,
sinó amb adults que, en la majoria de casos, no tenen problemes de salut i, per tant, no són
més de risc que qualsevol altre
adult que ha pogut continuar
anant a treballar o a fer altres ac-

“Els protocols han
oblidat les persones
amb discapacitat
intel·lectual”, lamenten
tivitats al carrer. Per això considera que “el sector ha estat molt
oblidat pels protocols”.
Ara, el sector ja està treballant
amb l’administració per fer canvis als protocols i que aquests,

més enllà de contemplar les necessitats sanitàries, també tinguin
una visió més social.
PATIMENT I ADAPTACIÓ
A més de la residència, la Fundació Finestrelles també té un taller ocupacional, però aquest és
un dels serveis que la pandèmia
va obligar a clausurar el 16 de
març i que no va poder reobrir
fins a mitjans de juliol. La gerent
del centre diu que aquests usuaris són els que més han patit el
confinament perquè han estat
sols a casa i les famílies no tenen
les mateixes eines per treballar
amb ells.
Sánchez reconeix que si han
d’estar així fins que arribi la vacuna, patiran, però no es resigna.
“És l’època que ens ha tocat viure i ens adaptarem”, conclou la
gerent del centre.
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Els semàfors

La lupa

Enaltiment de la política
per Pedro Jesús Fernández

Vam veure durant els dies de confina- amics i coneguts notícies i vídeos d’a- només per mantenir i millorar els seus
ment forçós –però necessari per evitar quests feixistes, en els quals la defensa privilegis ancestrals a costa del poble treuna tragèdia encara pitjor– com la de l’Espanya una, gran, apostòlica i ro- ballador.
dreta ultramuntana animava els seus mana –l’Espanya franquista– és el
Recordeu allò de Caudillo de Espaseguidors, els cayetanos, a sortir al car- missatge fonamental, encara que sigui ña por la gracia de Dios?
rer per protestar contra un govern que de forma subliminar.
Segur que molts joves que, per sort,
ells consideren il·legítim, “populista i
A vegades oblidem la correlació que només coneixen l’euro i no tenen ni idea
bolivarià”. Un govern al qual acusen de hi ha entre el deteriorament de les con- del que era la pesseta–ni han vist cap alperseguir els empresaris, de penalitzar dicions de vida de la classe treballado- tra moneda– els farà gràcia descobrir on
les rendes més altes i d’actuar a favor ra i l’ascens de l’extrema dreta. I ara, amb es podria trobar aquesta frase.
de la majoria de la ciutadania per in- la pandèmia del coronavirus, ens trobem
És evident que els que no creuen en
tentar eliminar els privilegis d’una mi- en una situació extremadament delica- el bé comú ni en la justícia social els innoria, que ells representen, hereva del da, ja que són centenars de milers de tre- teressa desprestigiar la política, ja que no
franquisme, i aconseguir escurçar les es- balladors i treballadores els que han vist volen perdre el control del poder social
candaloses desigualtats socials.
perillar el seu lloc de treball. Les mesu- ni els seus interessos econòmics, i sí conNo és vergonyós que els multimi- res aprovades pel govern de coalició pro- tinuar amb els seus embolics –m’agralionaris espanyols siguin ara un 16% més gressista de PSOE i Unides Podem in- da més la paraula “chanchullos”– obsrics que abans de la pandèmia?
tenten evitar el deteriorament de les con- cens i canalles.
L’intent fracassat de les
Per això, un bon amic em
cassolades i les concentradiu que hem de ser curosos
No és vergonyós que els multimilionaris i prudents –cosa que no vol
cions esperpèntiques dels
residents en els barris bendir haver de renunciar a deespanyols siguin ara un 16% més rics
estants d’algunes ciutats esfensar les nostres idees de
panyoles van posar en eviforma intel·ligent i pacífique abans de la pandèmia?
dència les seves intencions.
ca– per evitar caure en la
Molts van denunciar que
trampa de l’extrema dreta i
s’estava incitant a un cop d’estat i, segons dicions de vida dels treballadors i tre- contribuir a degradar la política.
deien, encara que no hi havia sorolls de balladores i que ningú es quedi enrere.
Mai hem d’oblidar –continua dientsabres als quarters, sí que hi havia di- Hem de tenir present que, a la crisi sa- me– que, gràcies a la política, hem arversos poders fàctics de l’Estat que in- nitària originada per la pandèmia, l’ha ribat on som, encara que ens queda molt
tentaven deslegitimar el Govern a través seguida una crisi econòmica i social camí per aconseguir no només la conde tota mena de falsedats i entrebancs. pitjor que la del 2008.
solidació de la democràcia sinó també
La ultradreta mai descansa.
Com molts estudiosos han demos- allò que es diu en l’article 1 de la ConsEscoltar els seus dirigents exigeix trat, les polítiques d’austeritat i les re- titució espanyola: “Espanya es constid’un alt nivell de masoquisme. Ara bé, tallades en serveis públics essencials han tueix en un Estat social i democràtic”.
com que hi ha mitjans de comunicació, facilitat l’ascens de partits xenòfobs en Sense oblidar els altres articles que paropinadors i tertulians que els fan de por- bona part d’Europa i han arribat, fins i len del dret al treball, a l’habitatge o a uns
taveus i escampen les seves nausea- tot, a formar part del govern en alguns serveis públics de qualitat per garantir
bundes fanfarroneries per tot arreu, països.
poder viure amb dignitat.
pràcticament és impossible evitar que no
A Espanya tenim l’exemple en alguPer això cal continuar treballant per
ens arribi alguns dels seus missatges. nes comunitats autònomes i també al aconseguir fer realitat que tothom tinEl més penós és que moltes perso- Congrés dels Diputats.
gui accés a una vida digna i acabar
nes defensores de la democràcia i, seDes de la crisi del 2008, hem vist amb les desigualtats i les injustícies, si
gons diuen, d’esquerres també contri- com l’extrema dreta ha intensificat la volem que les diferències siguin cada cop
bueixen a amplificar els exabruptes i les seva crítica i menyspreu a la política com menors. Hi ha somnis als quals no hem
caparrades d’aquests personatges nos- a instrument per evitar les malifetes d’u- de renunciar mai, perquè és possible
tàlgics del franquisme, reenviant a nes elits depredadores preocupades convertir-los en una realitat.

Aj. d’Esplugues

Comissions Obreres ha lamentat els
acomiadaments al servei juvenil de la
ciutat. El sindicat acusa l'Ajuntament de
tancar el servei per estalviar costos,
mentre que el govern de Pilar Díaz assegura que continuarà obert a la tardor.
pàgina 8

Generalitat

El Departament de Salut ha anunciat
que construirà un nou equipament sanitari al costat del Moisès Broggi per poder fer front als rebrots de coronavirus.
Un cop passi la pandèmia, l’hospital
el podrà utilitzar per al que necessiti.
pàgina 10

Penya Esplugues

El 18 de juliol del 2020 ja és una data
que cal escriure en lletres daurades a la
història de la Penya Esplugues. El sènior masculí del club va derrotar el Les
Corts UBAE (4-7) en el partit únic del
play-off i tornarà a la Segona Divisió B.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@laiamarques

Primer, el president
ens diu en català que la
cosa s’està posant seriosa, que tenim 10 dies abans no es
prenguen mesures més dures. Tot seguit, s’adreça als turistes en anglès i els
diu que tot és segur i que vinguen amb
tranquil·litat. La sensació de presa de
pèl és gran.

@jornouk
Una vecina me dice
que el problema es que
los jóvenes vamos a la
discoteca. Es curioso cómo han conseguido los políticos echar la culpa a un
cabeza de turco para ocultar sus propios errores: apertura del turismo, permitir trabajo semiesclavo o falta de
transporte público.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Dipòsit Legal: B 12320-2013

@jmangues
Arxivada la causa contra els guàrdies civils
del cas Tarajal. No és cap
tragèdia, ni un succés ni un accident.
Va ser un assassinat impune. 145 pilotes de goma disparades contra persones que estaven a l’aigua i que van
deixar quinze assassinats. Ni oblit ni
perdó.

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor
Ferran i Lola Surribas
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@ierrejon
La pandemia en Madrid: llegamos tarde a
la mascarilla obligatoria,
contratan más curas que rastreadores
y el dinero se gasta en un pelotazo de
50 millones de euros para un hospital
innecesario mientras tienen centros de
salud y plantas de hospitales cerrados.
Pero Ayuso receta la cartilla Covid.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Us vam avisar

Matar el pare

per David Rabadà

per Jordi Lleal

ls nervis poden fer que et quedis en blanc en un examen, però
tu tries com reacciones. Un noi s’ha fet viral per la seva resposta
al següent exercici: “Estableix una relació entre Sòcrates i la filosofia”. Ell va dibuixar dues persones agafades de la mà i envoltades
de cors, i va posar nom als seus personatges: Sòcrates i Filosofia.

E

a policia aixeca acta a un bar de Palamós que només atenia
gironins. Va passar fa uns dies, quan un veí de Sabadell va
voler entrar a l’establiment d’aquesta població de la Costa
Brava però li van negar l’entrada per ser de fora de la província
de Girona. Ara la Generalitat ha de decidir si sanciona el local.

L

uilòmetres i quilòmetres de retencions per culpa d’una cadira de rodes. Ha passat al túnel Julio Luengo de Les Palmes de
Gran Canària, on un home gran va decidir circular amb la
seva cadira de rodes elèctrica pel carril de l’esquerra i sense llums.
Afortunadament, la policia el va escortar fins a la sortida sa i estalvi.

Q

peren d’urgència una dona per extreure-li el vibrador en
marxa que se li havia quedat a dins. És la història d’una
pacient d’Arizona (Estats Units) a qui aquesta joguina sexual se li va introduir fins a la bufeta, una situació que va sorprendre fins i tot els metges. Per sort, tot va quedar en un ensurt.

O

esprés de donar a llum per cesària, una dona somriu molt
tranquil·la mirant a càmera mentre el seu marit (que se suposa que li havia de donar ànims i suport durant el part) està
desmaiat a terra i els sanitaris l’estan ajudant. Aquesta peculiar selfie
és la imatge més viral de l’última setmana de juliol a les xarxes socials.

D

El + llegit

líniatres.cat

1

Bars i restaurants de Sant Joan
volen més espai per a terrasses

2

La Penya Esplugues es jugarà
l’ascens a Segona B a Cervelló

3

Sant Joan Despí també
tanca les pistes esportives

4

Primera Estatal d’handbol
servida per als baixllobregatins

5

El coronavirus porta a domicili
el sopar solidari de la Fundació Finestrelles

Els docents de Secundària ho
vam dir per xarxes, premsa i
conselleria: que l’obertura de
centres educatius més la potenciació de les relacions socials entre adolescents, defensades per
alguns sectors psicopedagògics,
augmentarien el risc d’infeccions de la Covid-19. I dit i fet.
Ara correm-hi tots, amb l’agreujant que els qui ho vam denunciar un cop i un altre restarem
privats de moviments per uns
mesells que no ens van fer cas.
Només poso el cas de Gavà, que
observo cada vespre. Allà, molts
entorns són plens de bars i trobades de gent jove sense mascaretes, amb abraçades i ampolles
compartides. Es truca a la policia urbana, em consta en ferm,
però aquesta ha minimitzat els
fets, junt amb l’Ajuntament.
L’egoisme i la inconsciència
d’uns pocs ens està amargant
la vida a la gran majoria. Som
un fracàs evolutiu, si més no,
des d’una minoria d’insensats
entre alguns vianants joves,
fins a l’administració “adulta”.

S’ha fet famosa la frase recorrent “matar el pare” com a
expressió de quan hom s’allibera dels lligams paterns i es
pot valdre per si mateix. Ara, a
Espanya, s’ha desfermat una
allau de notícies negatives sobre el rei emèrit Joan Carles I.
Sembla que ha caigut el vel espès que tapava totes les malifetes, és clar que la monarquia
és una institució en què el seu
fonament és el parentiu de
sang, que passa de pares a
fills, per això queda tocat també el seu fill el rei Felip VI. L’establishment no ho pot permetre perquè també queda
tocat tot l’entramat de l’Estat,
hereu del franquisme. Ara, per
“casualitat”, el jutge de la Mata,
de l’Audiència Nacional, vol actuar contra la família Pujol
Ferrusola i unes quantes persones més, com a “organització criminal”, ves per on! El
PSOE amb els GAL, Filesa i els

ERO d’Andalusia, el PP amb
desenes de casos tèrbols i més
de mil imputats escampats
per tot Espanya, els sindicats
CCOO i UGT amb els ERO
d’Andalusia, CiU amb el 3%,
no es poden considerar també
organitzacions criminals? Amb
tots aquests antecedents, no es
pot aplicar la mateixa doctrina
a la família Borbó, que han fet
de les seves des de fa centenars
d’anys? El problema és que,
per netejar la imatge del rei actual, no es pot limitar només a
“matar el pare” (en sentit figurat, és clar!): hauria de treure’s del mig tota la família, les
amants que poden xerrar massa de les aventures sexuals del
pare, els que portaven valises
diplomàtiques, farcides de diners, a Suïssa (llegeixi’s desvalises reials), etcètera.
Molta feina se li gira a Felip
VI i als que li donen suport. No
se’n sortiran!

Línia Tres no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#ProhibitsElsBotellons

@crisreyes0494: O sigui, que jo fins ara
m’he estat amagant per fer els ‘botellons’
i resulta que eren legals? La mare del
Tano!

#SuspèsElTercerGrau

@yeyaboya: Ara que han aplicat el dret
penal de l'enemic per suspendre el tercer
grau, tenim l'obligació moral d'organitzarnos i posar-nos d'acord. Sense excuses.

#AscensDelSabadell

@PacoMontezemolo: Desitjant veure la
temporada vinent el derbi català per excel·lència: l’RCD Espanyol contra el CE
Sabadell.
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Coronavirus | La Festa de Santa Magdalena, anul·lada

Agost 2020

La pandèmia provocada per la Covid-19 va obligar a cancel·lar tots els actes
que, des de la seva recuperació ara fa tres dècades i de manera ininterrompuda,
s’havien celebrat el 22 de juliol per commemorar la diada de Santa Magdalena.

Comissions Obreres lamenta els
acomiadaments al servei juvenil
» El sindicat acusa l’Ajuntament de tancar el servei per estalviar costos
» El govern de Pilar Díaz assegura que continuarà obert a la tardor
POLÈMICA4Els treballadors i
treballadores del Servei de Dinamització, Emancipació i Participació Juvenil de l’Ajuntament
s’han quedat sense feina. La Fundació Pere Tarrés els va acomiadar a finals de juliol després que
l’Ajuntament posés punt final al
contracte.
Des de Comissions Obreres
denuncien que la fundació “ha decidit tirar pel dret” acomiadant els
treballadors “d’un dia per l’altre”. A més, consideren que el govern de Pilar Díaz ha decidit “carregar-se aquest servei d’interès
públic per al jovent del municipi
sense cap justificació ni argumentació”. Creuen que ha aprofitat el tancament de les oficines
per la crisi del coronavirus per tancar aquest servei i així “estalviarse el cost del pressupost fins que
no se superi aquest període de
pandèmia”, i que això ha servit a
la fundació per “estalviar-se costos” en acomiadar els treballadors.

El servei estarà tancat tot l’agost. Foto: Espai Jove Remolí

En aquest sentit, el sindicat critica que empreses i ajuntaments
“col·laboren en la precarització de
les condicions laborals de la gent
jove” i recorda que a principis de
juliol es va impulsar un acord de
ciutat que aposta per “crear ocupació de qualitat i amb drets”.
En declaracions a Línia Tres,
el regidor de Joventut, Joan Marín, explica que el contracte es va
acabar perquè legalment era im-

possible fer una altra pròrroga d’aquest contracte amb la Fundació
Pere Tarrés.
Ara bé, assegura que ja està en
marxa el procés per licitar-lo de
nou, ja que la intenció de l’Ajuntament “és continuar amb el servei”. De fet, remarca que mai han
volgut “tancar-lo ni deixar-lo de
prestar” però recorda que a l’agost
“mai hi ha hagut servei” perquè
l’Ajuntament està tancat.

Suma d’esforços per ajudar
els més vulnerables

SOLIDARITAT4Aigües de Barcelona i Sant Joan de Déu han
signat un conveni de col·laboració per atendre les primeres necessitats de col·lectius en situació
de vulnerabilitat arran de la crisi del coronavirus.
El programa, que forma part
de la iniciativa solidària Les cares
de la vulnerabilitat, d’atenció a l’emergència derivada de la crisi de
la Covid-19, beneficiarà un total de
290 persones en situació d’ex-

trema fragilitat, amb un paquet
d’ajuts mensuals per cobrir les necessitats bàsiques de 100 famílies
de l’àrea metropolitana.
Els ajuts aniran destinats a la
compra d’aliments bàsics no peribles, complements alimentaris
per a infants i productes d’higiene bàsics, entre d’altres.
El director general d’Aigües
de Barcelona, Ignacio Escudero,
ha afirmat que “és moment d’unir esforços i treballar junts”.

Un semàfor intel·ligent gràcies
als pressupostos participatius

PARTICIPACIÓ4La instal·lació
d’un semàfor intel·ligent amb càmeres o sensors a la cruïlla entre els carrers Vallerona, Pas
del Sucre, Vic i Sant Salvador és
una de les propostes guanyadores de l’edició d’enguany dels
pressupostos participatius, que
tot i veure’s interromputs per
l’estat d’alarma declarat per contenir el coronavirus finalment
s’han pogut acabar votant.
A aquest projecte s’hi dedicaran 50.000 euros, el mateix
import que rebrà la proposta de
renovar el web de l’Ajuntament

per simplificar-ne els continguts i la cerca i fer-lo més accessible.
La partida més important, de
130.000 euros, es destinarà a
millorar el parc dels Torrents,
creant un camí no enjardinat des
de la piscina fins al camp de futbol i arreglant les fonts i la gespa que està en mal estat.
Finalment, els 373 veïns i
veïnes que han votat en l’última
part del procés han decidit destinar 15.000 euros a comprar un
nou forn elèctric per a l’Escola
Municipal de Ceràmica.

Mobilitzacions a Comdata per
evitar més acomiadaments

OCUPACIÓ4La multinacional
italiana Comdata ha anunciat
que vol acomiadar 451 treballadors de les diferents delegacions que té a l’Estat. Una d’aquestes oficines és a Esplugues,
on actualment treballen una
quarantena de persones després que a mitjans de juny l’empresa ja n’acomiadés un centenar després de fer un ERO perquè, tal com recull l’ACN, havia
perdut un dels serveis.
L’antiga Digitex es dedica a
oferir serveis d’atenció al client
per a altres companyies com

CaixaBank, Gas Natural, Iberdrola o Telefònica.
Els acomiadaments, que els
sindicats consideren una mesura desproporcionada que intentaran aturar, han de començar a
partir del 8 d’agost. Per forçar la
companyia a negociar, els representants dels treballadors
van convocar diverses vagues
parcials i totals i es van manifestar a Viladecans, on hi ha
una altra de les oficines amb 120
treballadors afectats.
A més, el Ple d’Esplugues va
mostrar el seu suport als afectats.
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Ajudes | Obertes les sol·licituds per pagar l’IBI

El termini per demanar les ajudes per pagar fins al 50% de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) estarà obert fins al 24 d’agost. La sol·licitud es pot presentar a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

Salut construirà un espai annex
al Broggi per tenir més places
» Els nous llits es destinaran als pacients contagiats per coronavirus
» L’hospital el podrà usar per al que necessiti després de la pandèmia
SALUT4La feina per revertir la
pandèmia del coronavirus no
s’ha acabat. Per poder-hi fer
front amb les millors eines i garanties, el Departament de Salut
ha anunciat que construirà un
nou equipament sanitari al costat de l’hospital Moisès Broggi.
L’objectiu és que aquest nou
espai, molt similar al que es va
instal·lar a Lleida quan hi va
haver el primer rebrot de contagis a la comarca del Segrià, serveixi per atendre pacients que
puguin tenir o estiguin diagnosticats amb Covid-19.
Amb aquesta decisió, la Generalitat intentarà evitar el
col·lapse de les Unitats de Cures
Intensives (UCI) i pretén ajudar
a mantenir l’activitat sanitària
habitual a l’hospital, derivant
tots els casos positius contagiats
pel virus a aquest nou espai.
A més, es tracta d’un equipament sanitari fix que, un cop
deixi de ser necessari per aten-

Les places del nou equipament alliberaran espai a la resta de l’hospital. Foto: CSI

dre casos relacionats amb la Covid-19, quedarà per a altres usos
que necessiti l’hospital. Així ho
va explicar el director del CatSalut, Adrià Comella, en declaracions a TV3 recollides per
l’ACN.
Comella també va detallar
que l’objectiu del departament
és que aquest nou equipament
estigui en funcionament a finals d’any.

A més de l’equipament que es
construirà al Moisès Broggi, Salut també en preveu aixecar a
l’hospital de Bellvitge, a l’Arnau
de Vilanova de Lleida, a Can
Ruti i al Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona. El Govern destinarà 2.000 milions d’euros del
pressupost extra per fer front a
la Covid per fer realitat aquests
espais “estables, medicalitzables i de llarga durada”.

Les obres a Rodalies
redueixen el nombre de trens

MOBILITAT4El conjunt d’obres
que Adif ha posat en marxa
aquest estiu a la xarxa de Rodalies de l’àrea metropolitana està
perjudicant els usuaris i usuàries
de Sant Joan Despí, que han vist
com s’ha reduït el nombre de
trens que circulen pel municipi.
Un dels efectes més directes
és l’eliminació dels combois de
la línia R1 que cobrien el trajecte entre Molins de Rei i l’Hospitalet. La companyia ferroviària

ha explicat que aquesta línia
s’acabarà a l’Hospitalet fins a finals de novembre, quan està
previst que s’acabin les obres a
l’estació de La Sagrera. Mentre
durin les obres, la línia que connectarà Sant Joan Despí amb
l’Hospitalet, Cornellà, Sant Feliu i Molins de Rei serà l’R4.
A més, a finals d’agost també hi haurà talls a les estacions
de Passeig de Gràcia i de plaça
Catalunya de Barcelona.

Volen evitar desnonaments
de comerciants amb mediació

COMERÇ4Aconseguir acords
entre propietaris i llogaters per
evitar que els comerços i serveis
locals hagin de tancar i es pugui
mantenir l’activitat comercial i
econòmica a la ciutat. Aquest és
l’objectiu del servei de mediació
que ha creat el departament de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
La idea és que el consistori
farà de mediador entre els propietaris dels locals i els llogaters
perquè aquells empresaris que
s’hagin vist perjudicats per la crisi provocada pel coronavirus i

tinguin dificultats per pagar el
lloguer del local comercial on tenen el negoci no hagin de tancar.
Un equip de professionals es
dedicarà a facilitar la comunicació entre les dues parts i a buscar una fórmula que els vagi bé
a tots dos, per tal que aquells establiments comercials i de serveis que han patit una baixada
d’ingressos important durant la
crisi sanitària no hagin de tancar
definitivament.
El Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya és qui proporcionarà
els professionals a l’Ajuntament.

Nobel Plastiques anuncia
que vol tancar la fàbrica

OCUPACIÓ4Nobel Plastiques
Ibèrica vol tancar la fàbrica que
té a Sant Joan Despí. Així ho van
explicar els sindicats, que adverteixen que unes 200 persones
es quedaran sense feina si es fa
efectiu el tancament. Per això el
rebutgen absolutament i s’hi
oposaran.
La companyia es dedica a fabricar conductes per a combustible per a automòbils i forma part
d’un conglomerat d’empreses
d’origen turc. Des de Comissions
Obreres denuncien que l’empresa vol tancar la planta per portar

la producció a una altra seu de la
companyia i per això asseguren
que es tracta d’una deslocalització per motius econòmics.
L’anunci va sorprendre els
treballadors, que no s’esperaven
que els directius decidissin tancar la fàbrica de Sant Joan Despí. L’empresa forma part del sector automobilístic, que ha patit
un fort impacte per la crisi sanitària del coronavirus, i la plantilla ha patit un ERTO per força major durant els darrers mesos per la baixada de producció
general a tot el sector.
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Participació | Infants i joves exposen els seus problemes

Una enquesta de l’Ajuntament recull els problemes i les necessitats que tenen els
infants i els adolescents de Sant Just. La informació recollida servirà per elaborar el
nou Pla Local d’Infància i Adolescència, que inclourà les polítiques d’aquest àmbit.

L’Ajuntament anul·la la Festa
Major per l’augment de contagis
» El comitè d’emergències va prendre la decisió per evitar rebrots
» El consistori es va avançar a les recomanacions del Procicat
CORONAVIRUS4L’Ajuntament
de Sant Just Desvern es va veure obligat a anul·lar tots els actes
que havia preparat per a aquest
estiu, des de mitjans de juliol fins
a finals d’agost. Amb aquest
anunci, el comitè d’emergències local, creat pel consistori per
abordar tots els problemes relacionats amb la crisi sanitària
provocada per la Covid-19 a escala municipal, també va decidir
cancel·lar les diferents activitats que s’havien programat per
celebrar la Festa Major a principis d’agost.
Els experts van explicar que
van prendre la decisió per tal d’evitar rebrots i nous contagis comunitaris al municipi i ho van fer
després de veure la situació que
s’estava creant a ciutats properes com l’Hospitalet, Cornellà o
Barcelona. De fet, la decisió es va
anunciar abans que el Procicat
anunciés les recomanacions d’evitar desplaçaments i activitats

L’Ajuntament ja havia programat algunes activitats al carrer. Foto: Ajuntament

de lleure al carrer a l’àrea metropolitana de la capital.

REPRESA ESTRONCADA
Aquesta mesura ja va obligar a
suspendre la sessió de cinema a
la fresca que s’havia de fer dissabte 18 de juliol i l’espectacle infantil programat per a l’endemà.
Així doncs, el comitè d’emergències es va avançar a les restriccions i recomanacions anun-

ciades per la Generalitat, que volien reduir la mobilitat i l’activitat al carrer a la mínima expressió.
Davant l’augment de contagis, l’Ajuntament també va decidit tancar les pistes esportives,
com també van fer a Esplugues
i Sant Joan. El municipi santjoanenc també va tancar les àrees
de pícnic i d’esbarjo així com les
zones infantils dels seus parcs.

Les reformes a La Vagoneta
marquen un estiu d’obres

OBRES4L’estiu acostuma a ser
època d’obres i reparacions, ja
que les administracions aprofiten
l’aturada de l’activitat per posar
al dia aquells equipaments que
més ho necessiten. Un d’aquests
és La Vagoneta, on el consistori
ha impulsat una sèrie de reformes
per resoldre problemes com les
humitats que hi ha i que han deteriorat l’espai.
A mitjans de juliol també
van arrencar les obres per cons-

truir la nova zona d’estacionament i descàrrega de l’Escola
Montserrat.
Es tracta d’un ‘kiss&ride’, un
sistema que ja s’aplica en altres
països i que consisteix a crear un
espai segur on els pares i mares
poden deixar els fills i filles que
van a l’escola amb cotxe sense
baixar del vehicle. D’aquesta manera, s’evita que hagin de buscar
un aparcament i es descongestiona el trànsit a la zona.

El nou espai feminista
comença a prendre forma

DRETS SOCIALS4El grup que
està impulsant la creació d’un nou
espai feminista al poble va fent
passes endavant per decidir com
serà aquest espai i quins serveis
oferirà a les santjustenques.
‘Les dones de Sant Just busquem casa’ és un moviment que
es va posar en marxa fa uns mesos per poder crear un espai de
trobada i reunió per oferir coneixement, sororitat i empoderament femení en àmbits tan diversos com la cultura, el lleure o
la feina, entre d’altres.
Per altra banda, l’espai tam-

bé podria acollir professionals
que oferissin serveis d’atenció
psicològica i jurídica i suport comunitari.
En les trobades que han mantingut les darreres setmanes, les
impulsores han acordat que la
gestió de l’espai serà compartit
entre una associació de dones i
l’Ajuntament, segons va explicar
la regidora del PSC, Gina Pol, a
Ràdio Desvern. Amb el consistori
també s’ha parlat on es podria
ubicar aquest nou espai i s’han esmentat dues possibilitats, La Vagoneta o Can Freixes.

Frigicoll se suma a un clúster
per evitar contagis de Covid

ECONOMIA4Frigicoll és una de
les empreses que ha decidit crear el clúster IAQ, sigles d’Indoor
Air Quality, una nova plataforma
que treballarà per millorar “la
qualitat de l’aire d’edificis i infraestructures per fer front a problemes de salut global” com el coronavirus.
La companyia amb base a
Sant Just és una de les principals
marques del sector del tractament
d’aire interior de tot l’Estat. La situació provocada per la pandèmia
de la Covid-19 ha fet que s’uneixi a les seves competidores en

aquest clúster, que buscarà solucions sostenibles i eficients per garantir la qualitat de l’aire a l’interior dels edificis, siguin llocs de
treball o hotels i espais d’oci.
Aquesta nova plataforma vol
col·laborar amb centres tecnològics de prestigi per poder crear un
segell de qualitat que garanteixi
el nivell de l’aire interior en edificis i infraestructures. Per això,
a més d’empreses del sector, al
clúster també s’hi ha sumat el
Centre d’Innovació i Tecnologia
de la Universitat Politècnica de
Catalunya (CIT UPC).
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Futbol | Tres jugadors d’Angola per a l’Atlètic Sant Just

Rosario Georgi Da Silva, Jacobo André Muatxipanda i Faustino Jorge Bernardo, tres jugadors
d’Angola, formaran part de la primera plantilla de l’Atlètic Sant Just gràcies al conveni que el
club ha signat amb l’Acadèmia de Futbol d’Angola (AFA), liderada pel barceloní Toni Cortés.

La Penya Esplugues
torna a la Segona Divisió B
Pau Arriaga
ESPLUGUES
El 18 de juliol del 2020 ja és una
data que cal escriure en lletres
daurades a la història de la Penya
Esplugues. El sènior masculí del
club va derrotar el Les Corts
UBAE (4-7) en el partit únic del
play-off d’ascens a Segona B
que es va jugar a Cervelló.
Els dos equips afrontaven el
matx en igualtat virtual (només
els separava un punt quan la lliga es va aturar a principis de
març, tot i que l’únic precedent
d’aquesta temporada havia caigut del cantó dels d’Alfredo García), però la primera meitat del
partit jugat al Pavelló Municipal
Xavier Ballber va ser un monòleg dels blanc-i-vermells.
De fet, els espluguins donarien tres cops gairebé consecutius en poc més de vuit minuts
(Guillermo Rodríguez al 10, Xavi
Lindes al 15 i Alejandro Bertran, de doble penal, al 18) que

Una imatge que ho diu tot: l’eufòria de l’equip a Cervelló. Foto: FCF

deixaven la final més que encarrilada al descans.
Tot i això, l’AEPE no va confiar-se després de passar pels
vestidors i Guillermo, de nou, situaria el 0-4 en el segon minut de
la represa. Aleshores, i fins al minut 31, el matx va convertir-se en
un intercanvi constant de cops.
Els barcelonins marcarien dos
gols consecutius però Luca Cesena, al 27, refredaria la seva empenta i tornaria a situar un marge de tres gols per al seu equip.
L’UBAE tornaria a retallar la
distància, jugant ja amb porter

jugador, circumstància que la
defensa blanc-i-vermella va aprofitar per sentenciar amb el segon
gol de la tarda d’Alejandro i un altre de Patrick Llusera.
Després del matx, encara amb
l’eufòria de l’ascens, Alex Rocabayera va lloar el rival i va destacar que petits detalls i l’efectivitat van fer que la balança s’inclinés a favor de l’AEPE. “Els dos estàvem molt ben preparats físicament i s’ha notat”, va dir als mitjans de la FCF. “Quan es va confirmar que es jugaria vam entrenar amb moltes ganes”, va afegir.

La UE Sant Joan Despí,
en situació econòmica greu

La UE Sant Joan Despí
pot estar vivint el moment més delicat, econòmicament, dels seus
114 anys d’història. Segons va publicar La Premsa del Baix el
mes passat, el club arrossega un
deute que està fent que la junta
directiva actual, presidida per
Frederic Aznar, hagi de dimitir i
deixar pas a una gestora abans de
convocar eleccions.
El problema, però, és que el
club no té ingressos des del mes de
febrer, quan l’Ajuntament hauria
aturat la subvenció municipal
que dona cada any. Tot i això, segons La Premsa del Baix, les famílies d’alguns dels jugadors de la

base diuen que el club no els ha
tornat els diners dels mesos on no
hi ha hagut entrenaments i han
optat per marxar a altres clubs. De
fet, al directori de la Federació Catalana de Futbol només hi apareix
el primer equip, que jugarà al
subgrup 3B de Segona Catalana.
El passat 10 de juliol es va celebrar l’Assemblea (amb la presència d’un advocat i un responsable de l’Ajuntament) en la qual
la directiva havia de dimitir i
convocar eleccions, tot i que el
club deia que encara s’havia de
reunir amb el consistori.
El consistori ha dit a Línia
Tres que per ara no vol fer cap declaració sobre la situació del club.
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| Samurai Jack
Aquest estiu arriba Samurai Jack: Battle Through Time, un joc per a totes les
consoles que et permetrà convertir-te en el guerrer més gran de tots els temps.

Famosos

No t’ho perdis

David Bisbal va marcar una tendència que s’ha repetit al llarg dels anys a Operación Triunfo: que la
carrera del concursant que queda segon vagi millor que la del primer. Aitana Ocaña va consolidar
aquesta idea a OT 2017 i Alba Reche (Elx, 1997)
l’ha mantingut després del seu pas per OT 2018,
on va quedar per darrere de Famous Oberogo. La
cantant valenciana ha conservat els fans que es
va guanyar durant el concurs i n’ha aconseguit
més gràcies al seu primer disc, Quimera (2019). La
gira que va començar a Elx a finals de l’any passat,
Quimera Tour, estava sent un èxit, però el coronavirus la va aturar per la força. Ara, malgrat que la
situació és molt inestable, la jove artista ha pogut
tornar als escenaris. El 26 de juliol va actuar a l’escenari Estrella Damm del festival Cruïlla XXS, ubicat a l’Anella Olímpica de Montjuïc. El concert va
ser un èxit i els seus seguidors en volen més.

Fes Pedralbes 2020
Tot i que la pandèmia va impedir celebrar el festival Jardins de Pedralbes com el coneixíem fins ara, l’organització va decidir reinventar el format i va crear el Fes Pedralbes. Aquesta proposta, adaptada a les normes de
seguretat per evitar contagis de coronavirus, ha començat aquest juliol i s’allargarà fins al setembre. La
programació compta amb artistes tan consolidats com
David Bisbal o Els Pets, i d’altres més emergents, com
Guitarricadelafuente o Suu. A més, el festival també ha
ampliat aquest any la seva oferta gastronòmica.

Llibres

?

A L B A

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

R E C H E

Concursar a Operación Triunfo 2018

Ha aconseguit mantenir els fans que va guanyar aleshores

Oferir un concert a Barcelona

QUÈ HA FET

Va actuar a l’Anella Olímpica en el marc del festival Cruïlla XXS

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Elogis de fans, organització i premsa

“Quan canta, l’únic que et ve de gust és seure i escoltar”, diuen

Música

Pelis i sèries

Catalunya, zona zero
Quico Sallés

(Parèntesi)
Entitats i Ajuntament de Granollers

Folklore
Taylor Swift

Inés del alma mía
Alejandro Bazzano i Nicolás Acuña

La pandèmia del coronavirus va obligar
a posar el món en pausa durant uns mesos que van semblar anys. El periodista
Quico Sallés va tenir l’oportunitat de recórrer la Catalunya confinada i ara ha publicat un llibre on relata què va veure i
sentir. Catalunya, zona zero és una crònica
original que compta amb testimonis
clau i que convida a la reflexió.

La situació de la pandèmia a Barcelona
i l’àrea metropolitana ha comportat restriccions que han afectat l’activitat dels
teatres de la zona. Per això, aquest agost
cal tenir en compte altres propostes,
com la programació cultural de Granollers entre el 24 i el 30 d’agost, que inclou
l’obra de teatre La del manojo de rosas i
l’espectacle Tecum Terra, entre d’altres.

1,3 milions de discos venuts en només 24
hores. Aquesta ha estat l’estrena de Folklore, el vuitè àlbum d’estudi de Taylor
Swift. La cantant estatunidenca va publicar el seu darrer treball (el més arriscat
de la seva carrera) el 24 de juliol i ja ha batut rècords. El disc compta amb la col·laboració d’artistes de la talla de Bon Iver,
amb qui interpreta la cançó Exile.

Han passat catorze anys des de la publicació de l’exitosa novel·la d’Isabel Allende Inés del alma mía (2006), però la petjada de la història d’Inés Suárez no s’ha
esborrat. Per això, Amazon Prime estrena aquest estiu la sèrie homònima, protagonitzada per l’actriu Elena Rivera. Es
tracta d’una coproducció entre RTVE, Boomerang TV i Chilevisión.
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ESTILS DE VIDA
Un agost a prop de casa
i OCI

s probable que l’1 de gener, en el moment de fer els propòsits d’any nou, més d’una persona digués: “Aquest
2020 penso viatjar més”. Ara que l’agost ja és aquí i que
hem entès que no era un bon any per proposar-se això, ens
adonem que agafar el cotxe o el tren i plantar-nos a només
uns quants quilòmetres de casa és el que més s’acosta a aquell
objectiu. I que aquesta també és una bona manera de viatjar.
A Catalunya, tenim la sort de tenir paisatges molt diversos, de manera que hi ha oferta turística per a tots els gustos.
Des del cap Falcó fins al riu Sénia, s’estenen 580 quilòmetres
de costa on els amants de la platja poden escollir si prefereixen grans extensions de sorra fina o petits racons amb roques i aigua cristal·lina. Per als apassionats de la muntanya,
n’hi ha de molt variades: des de Montserrat fins al Pirineu,
passant pel Montseny. I, si preferim visitar ciutats i pobles,
ara és un bon moment per redescobrir Tarragona o Girona i
els municipis amb encant que tenen a la vora.
En qualsevol cas, no podem perdre de vista la situació sanitària i cal fer cas a les autoritats per decidir si marxem o no.

É

Les claus
580 KM DE COSTA
MUNTANYES A DOJO

Catalunya té platges per a tots els gustos: des de grans
extensions de sorra fina fins a petits racons rocosos
N’hi ha de molt diferents arreu del territori: des de
Montserrat fins al Pirineu passant pel Montseny

POBLES I CIUTATS

Ara és un bon moment per redescobrir Tarragona
o Girona i els pobles amb encant que tenen a la vora

RESPONSABILITAT

Sigui com sigui, cal tenir en compte l’evolució de la
pandèmia i valorar si és bona idea marxar de casa
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